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Mariakapel dit voorjaar druk bezocht
Toen dit voorjaar door de uitbraak van het coronavirus veel deuren
noodgedwongen gesloten bleven, konden we de Mariakapel gelukkig
wel open houden. Hier hebben velen gebruik van gemaakt. Voor veel
mensen was dit in onzekere tijd een plek voor bezinning en gebed en
om een kaars op te steken voor betere tijden.

HET CORONA TIJDPERK
Het lijkt al lang geleden, maar begin maart had niemand verwacht, dat
het woord ‘corona’ zo’n grote invloed zou krijgen op ons dagelijks
leven. Het lijkt allemaal wat tot rust te komen, maar we zijn er nog
lang niet. Het virus heeft nog steeds een grote impact op ons dagelijks
leven. Ook economisch, maatschappelijk en sociaal heeft de
coronaepidemie grote, vaak negatieve gevolgen. Maar dit nadeel heeft
mogelijk toch ook iets positiefs. Mogelijk gaan we het samenleven weer
meer waarderen. Ook in onze Paulusparochie heeft het coronavirus
voor de nodige problemen gezorgd. De kermisaffaire in de Lieveldse
Christus Koningkerk heeft voor de betrokkenen grote gevolgen:
verdriet, verwijten, frustraties en zelfs kwaadheid. Dat is jammer, want
iedereen doet zijn of haar best, met de beste bedoelingen. Laten we
het oordelen en zeker ook het veroordelen maar aan Onze Lieve Heer
overlaten. We gaan met ingang van de maand juli weer beginnen met
de weekendvieringen. De voorbereidingen, er moet nogal wat geregeld
worden, zijn in volle gang. Zie hiervoor de informatie in deze Echo. We
hopen als Beltrumse kerkgemeenschap de draad weer voorzichtig op te
pakken. Hopelijk doen jullie weer mee. Want zoals de lijfspreuk van
onze pastor Scholten luidt: Van de leu moj ut hebben!
En daar sluiten we ons graag bij aan.

Tot ziens, jullie Beltrumse locatieraad
PASTOOR DE JONG 25 JAAR PRIESTER
De locatieraad Beltrum feliciteert pastoor H. de Jong van harte
met het 25-jarig priesterschap op woensdag 21 juni j.l. en dat
hij nog lang in goede gezondheid als pastoor actief mag zijn.
We hebben inmiddels vanuit Beltrum deze felicitatie met een cadeau
ondersteund. We hopen dat hij met genoegen dit Beltrums cadeau tot
zich neemt.

De locatieraad
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Kerkberichten
VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 27 juni t/m vrijdag 3 juli 2020

Dertiende zondag door het jaar (Jaar A)
Weekend lezingen:

2 Koningen 4, 8 – 11, 14 – 16a
Matteüs 10, 37 – 42

En wie een van deze kleinen al was het maar een beker koud water
geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar, ik zeg u: zijn loon zal hem
zeker niet ontgaan.'
Zaterdag en zondag 25/26 juni
Geen viering in Beltrum
Woensdag 29 juni
Geen viering
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 4 juli t/m 10 juli 2020

Veertiende zondag door het jaar (Jaar A)
Weekend lezingen:
Zacharia 9, 9 – 10
Matteüs, 11 – 30

Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder
lasten gebukt en Ik zal u rust en verlichting
schenken (Mat. 11,28)
Zaterdag 4 juli
19.00 u. in de kerk

Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong
Koor:
geen

Misintenties: (van 5 april, 12 april, 19 april en 2 mei)
Hendrik en Wilhelmien Reijerink-Severt; Maria Hoitink-Veltkamp;
Herman Dreierink; Teun Roelvink en Hans Roelvink; Overleden familie
Pasman-ten Bras en kinderen; Wilhelmien Stapelbroek-Krabbenborg;
Herman ten Have (jgd.) en overleden familie; overleden familie OrriënsEverink; Familie Stapelbroek-Hendriks; Jan Orriëns; Familie OrriënsBerentsen; Hendrik Ribbers (jgd.) en Anna Ribbers-Hoitink; Annie
Stortelder-Nijkamp; Henk Bleumink (Olde Pelle) (jgd.) en overleden
familie Bleumink-Frank; Koos en Annie Giesen-Bles; Jan en Wilhelmien
Hofman-Gunnewijk; Sjef Meeuwis; Johan en Marietje GunnewijkTenhagen; Harry Schilderinck en overleden familie; Frans Hotink en
overleden familie; overleden familie Venderbosch-Stoverink; Teun en
Annie Groot Zevert-Stegers; Antoon Huinink (nms. Kamptstraat); Joop
Wolterinck (jgd.); Riek Heutinck-Sasse; Bernard te Loeke (jgd.); uit
dankbaarheid; Theo Scharenborg; overleden ouders Bouwmeesters-van
Hal, Bennie en Tonny; Antoon te Brake en overleden familie; Agnes
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Bleumink-te Bogt (jgd.); Lies Stoverinck-Garstenveld; Ome Hein Orriëns
(jgd.); Diny Ravesloot-Olthof; Thea Hofman; Hendrik Arink;
M. Rigter-van der Hoorn (jgd.); Marga, Jan en Mineke Beunk; Harrie te
Fruchte; Oom Jos Ribbers; ouders te Brake-Woertman (jgd.); Vincent
te Brake; Johannes Orriëns (jgd.); Familie Beunk-Hoitink; Riek
Heutinck-Sasse; Antoon Huinink; Marie Hoitink-Brinke; Gerardus
Gunnewijk (jgd.); overleden familie Gunnewijk.
Woensdag 8 juli
Geen viering
VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 11 juli t/m vrijdag 17 juli 2020

Vijftiende zondag door het jaar (Jaar A)
Weekend lezingen:

Jesaja 55, 10 – 11
Matteüs 13,1 – 23 of 13,1 – 9

Jezus vertelt vanuit een boot de gelijkenis
van de zaaier (Mat. 13,1-23)
Zaterdag en zondag 11/12 juli
Geen viering in Beltrum
Woensdag 15 juli
Geen viering
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VIERINGEN EN INTENTIES
van zaterdag 18 juli t/m vrijdag 24 juli 2020

Zestiende zondag door het jaar (Jaar A)
Weekend lezingen:

Wijsheid 12, 13.16 – 19
Matteüs 13, 24 – 43 of 13, 24 – 30

Jezus zegt: Laat tarwe en onkruid samen
opgroeien want als je te vroeg het onkruid
weghaalt trek je de goede tarwe mee (Mat. 13,24-43)
Zaterdag 18 juli
19.00 u. in de kerk Eucharistieviering
Voorganger: nog niet bekend
Koor:
geen
Misintenties: (van 17 mei, 30 mei, 6 juni)
Bernard te Loeke en overleden familie; Trees Nijenhuis-Rotink; Maria
Hoitink-Veltkamp; Agnes Bleumink-te Bogt; tante Mina Ribbers-ten
Have (nms. petekinderen); Johan Gunnewijk (jgd.); Marietje
Gunnewijk-Tenhagen; Teun Roelvink en Hans Roelvink; Antoon
Huinink; Lies Stoverinck-Garstenveld; overleden familie Orriëns-Everink;
overleden ouders Bouwmeesters-van Hal, Bennie en Tonny; Diny
Ravesloot-Olthof; Jan en Wilhelmien Hofman-Gunnewijk; Marie HoitinkBrinke; Frans Hoitink en overleden familie; overleden familie
Venderbosch-Stoverinck; Sjef Meeuwis (jgd.); Herman Dreierink; Willy
Beunk; familie Hofman-Wopereis; Annie Stortelder-Nijkamp; Riek
Heutinck-Sasse; Lies Stoverink-Garstenveld; Henk Bleumink (Olde
Pelle); Harrie te Fruchte; Herman ten Have.
Woensdag 22 juli
Geen viering
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WEEKEND + DOORDE WEEKSEVIERINGEN IN DE
ST.PAULUSPAROCHIE
Vrij 3 Juli

09:00 Groenlo

Zat 4 Juli

19:00 Beltrum Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong

Zon 5 Juli

09:30 Groenlo

Din 7 Juli
Vrij 10 Juli
Zat 11 Juli
Zon12 Juli
Din 14 Juli
Vrij 17 Juli

Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog

Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
09:00 Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
09:00 Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
19:00 Eibergen Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
09:30 Groenlo Eucharistieviering
Mgr. Woorts
09:00 Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
09:00 Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong

Zat 18 Juli 19:00 Beltrum Eucharistieviering
Nog niet bekend
Zon 19 Juli
Din 21 Juli
Vrij 24 Juli
Zat 25 Juli
Zon 26 Juli

09:30 Groenlo

Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
09:00 Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
09:00 Groenlo Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
19:00 Eibergen Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
09:30 Groenlo Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog

WOENSDAGMORGENVIERINGEN:
In de maand juli zijn er géén woensdagmorgenvieringen.
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Locatie Mededelingen
DOOP OPGAVE EN VOORBEREIDING 2020
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact
opnemen met:
* Het secretariaat van de parochie, telefoon: 0544-48 21 11
Openingstijden: ma. 19.00 – 20.00 uur en do. 10.30 – 11.30 uur.
E-mailadres: parochiebeltrum@hetnet.nl
Als voorbereiding op iedere doop zijn er twee avonden gepland, waarbij
we nader kennismaken met elkaar en met de doop. Op deze avonden
worden dan ook beide ouders gevraagd aanwezig te zijn. Voor de
eerste avond wordt u gevraagd het geboortekaartje en eventueel een
foto van uw kind mee te brengen. De avonden zijn van 20.00 tot 22.00
uur en vinden plaats in het parochiecentrum.
DOOP

VOORBEREIDING

Zondag 4 oktober 14.00uur

donderdag 17 september
donderdag 24 september

OVERLEDEN
Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van:
Antoon Huinink
Kampstraat 18
Beltrum
Hij is op 7 maart 2020 op 79-jarige leeftijd overleden.
Antoon Hoitink
Kampstraat 15
Beltrum
Hij is op 25 maart 2020 op 82-jarige leeftijd overleden.
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Diny Papen-Roerdink
’t Meken 4
Beltrum
Zij is op 9 april 2020 op 79-jarige leeftijd overleden.
Frans Hanselman
Willem Sluyterstraat 6
(voorheen Peppelendijk)
Eibergen
Hij is op 23 april 2020 op 93-jarige leeftijd overleden.
Marie Hoitink-Brinke
Dorpsstraat 2
Beltrum
Zij is op 5 mei 2020 op 89-jarige leeftijd overleden.
Lucy Stoteler-Rietberg
Hoornhorststraat 10
Beltrum
Zij is op 4 juni 2020 op 70-jarige leeftijd overleden
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en goede
herinneringen het verlies verzachten.
GEBOREN
Yentl Verhoef
dochter van Marc en Petra Verhoef-te Brake
zusje van: Jordin en Flynn en Myron
Hassinkstraat 22 7156 LZ Beltrum
Van harte proficiat met jullie dochter en zusje.
Welkom in ons midden, Yentl.
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MAANDELIJKE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK
Zaterdag 4 en zondag 5 juli is weer de maandelijkse inzameling voor de
Voedselbank. U kunt houdbare voedingsmiddelen deponeren in de
daarvoor bestemde kratten. De kratten zullen het hele weekend (dus
niet alleen de dag van de dienst) in het portaal van de kerk staan. Bij
de Coop Supermarkt is er doorlopend gelegenheid houdbare
voedingsmiddelen te schenken aan de Voedselbank. Maak uw gift
kenbaar bij de kassa. Zij zorgen voor de verdere afhandeling.
WIJZIGING SECRETARIAAT
Vanaf januari 2020 is het secretariaat op maandagavond één keer in de
vier weken open, in de week dat de echo uitkomt: van 19.00 uur tot
20.00 uur (Zie ook achter in de echo).
U mag de misintenties inclusief het tarief van € 7,50 ook in de witte
brievenbus doen. Of de misintenties in de witte brievenbus en het tarief
overmaken via uw bank.
Donderdagmorgen blijft hetzelfde van 10.30 uur tot 11.30 uur.

Namens locatieraad en secretariaat
VAKANTIE SECRETARIAAT
Het secretariaat is gesloten van maandag 27 juli t/m zondag 16
augustus (week 31-32-33).
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Locatie nieuws
EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Er is een noodplan 2020 gemaakt waarbij in kleine groepjes en in
aparte vieringen voor de zomervakantie de gelegenheid wordt geboden
om de Eerste Heilige Communie te ontvangen.
De algemene maatregelen RIVM worden hierbij in acht genomen.
Per 1 juli a.s. mogen we met maximaal 100 mensen samen vieren. De
viering is alleen toegankelijk voor genodigden met toegangsbewijs.
Daarover zijn afspraken gemaakt met de betrokkenen.
U kunt thuis meevieren via onderstaande link:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2084-H-Calixtusbasiliek
Op zondag 5 juli a.s. ontvangen zeven kinderen uit Beltrum tezamen
met twee kinderen uit Lievelde hun Eerste Heilige Communie.
Dit zal plaatsvinden in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo. Pastoor H. de
Jong en Past. werkster C. Roetgerink zullen de viering verzorgen.
De kinderen uit Beltrum die hun Eerste Communie zullen ontvangen
zijn:
Noortje te Braak
Wout Schilderinck
Femke Groot Zevert
Merle Wiegerinck
Hidde Franken
Nora Wiegerinck
Jens Roerdink
Alle kinderen en ouders
wensen wij een hele fijne dag!

Locatieraad Beltrum
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EERSTE EUCHARISTIEVIERING IN BELTRUM
Vooraf aanmelden noodzakelijk!
Nu de regels met betrekking tot het coronavirus wat minder streng zijn,
komen er geleidelijk aan weer (beperkte) mogelijkheden om vieringen
in de kerk te houden. Samen met het pastoresteam hebben we
gekeken wat toegestaan is, verantwoord kan en praktisch uitvoerbaar is
vanaf 1 juli tot 1 september.
Na 1 juli 2020 zal het volgens de ‘routekaart van de overheid’ mogelijk
zijn om met maximaal 100 mensen samen te vieren. Vooralsnog richten
we ons op het opstarten van Eucharistievieringen. In de maanden juli
en augustus staat er in Beltrum om de andere week een viering
gepland op zaterdagavond om 19.00 uur. Het gaat om de volgende
data: 4 en 18 juli en 1 – 15 – en 19 augustus. De doordeweekse
vieringen op woensdagmorgen worden in Beltrum nog niet opgestart.
De data zijn onder voorbehoud van overheidsregels; mocht het virus
weer oplaaien dan kunnen er weer nieuwe beperkingen gelden.
Overheidsbepalingen zijn leidend en de (kerkelijke) overheid geeft ons
slechts beperkte ruimte. Dat betekent helaas dat u niet zomaar kunt
komen: u moet zich voor een viering aanmelden.
Vooraf aanmelden is (wettelijk) verplicht en mensen zonder aanmelding
zullen we helaas moeten terugsturen.
U kunt zich vanaf 1 juli aanmelden via een digitaal
reserveringssysteem. Op de website van de St. Paulus parochie kunt u
zich via de button: vieringenoverzicht aanmelden voor een viering.
U ontvangt een bevestiging van de aanmelding of een plaats op de
wachtlijst. Een beschrijving van het systeem komt op de website te
staan. Het is niet moeilijk, wel efficiënt. Kunt u dit onverhoopt niet zelf
regelen, of met hulp van (klein)kinderen of anderszins, dan bestaat de
mogelijkheid om bij het secretariaat telefonisch hulp te vragen bij het
aanmelden. Dat kan van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
op 06 - 8260 4863. U bent welkom mits u goed gezond bent, niet
hoest, geen loopneus heeft of koorts (de bekende RIVM richtlijnen).
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Afmelden is dan noodzakelijk en kan via hetzelfde online
reserveringsysteem. U neemt anders onnodig een plaats in van een
ander. Wij danken u voor uw begrip en geduld.
Deelnemen aan vieringen en activiteiten geschiedt voor eigen
risico en verantwoordelijkheid, waarbij de basisprincipes
bekend worden geacht (wegblijven bij verkoudheidsklachten
etc.). Zien we elkaar binnenkort in de viering?
Maatregelen die we hebben genomen ten behoeve van de ‘anderhalve
meter kerk’:
• Het secretariaat is op donderdagmorgen weer geopend.
• Aanstellen van een centrale toezichthouder.
• Aanstellen van welkom- en begeleidingsteam in de kerk om de
richtlijnen goed uit te voeren.
• Stickers plaatsen in de kerkbanken waar kerkgangers plaats kunnen
nemen.
• Toezicht op het innemen van gemarkeerde zitplaats.
• Het maken van een coronascherm voor de communie uitreiking.
• Desinfectiegel bij ingang en voor bij het te communie gaan.
• Kerkgangers kunnen alleen gebruik maken van de achteringang; zijingang is gesloten.
• De reservering/aanmelding wordt gecheckt voor aanvang viering,
bezoekers worden gevraagd naar hun gezondheid en worden
gewezen op de desinfectiezuil.
• Kerkgangers worden naar hun plaatsen in de banken begeleid.
• Koren - in viering en repetitie - zijn niet toegestaan. Wel zijn een
organist met maximaal twee cantors toegestaan.
• Geen samenzang of meezingen tijdens de viering.
• Bij vredes wens geen handen schudden, wel vredesknik naar elkaar.
• Toezicht op verloop communie-uitreiking: aandacht voor 1,5 meter
afstand.
• Geen collectes tijdens de viering; bij het verlaten van de kerk staan
collectemandjes.
• In de Mariakapel ook de 1,5 meter in acht nemen.
• Verlaten van de kerk alleen via de achteruitgang.
• Er is geen gelegenheid met elkaar na te praten achter in de kerk en
er zal evenmin koffie worden geschonken.

De Locatieraad
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KERK OPEN VOOR BEZICHTIGING
Kerk open voor bezichtiging in juli en augustus op woensdag en
donderdag van 11:00 - 16:00 uur.
Laat u verrassen in de OLV Tenhemelopneming Kerk in Beltrum. Dat
was de titel van de flyer, waarin wij toeristen de gelegenheid boden
onze mooie kerk te bezichtigen.
Ook dit jaar gaan we die gelegenheid weer bieden.
Te zien is o.a. het de afgeronde restoratie van de schilderwerken van
Bach en Wenzel.
De karakteristieke Baksteenarchitectuur.
De prachtige gebrandschilderde ramen en de Heiligenbeelden.
Iedereen, maar in het bijzonder de toeristen zijn van harte welkom.
LOTENVERKOOP 50 JAAR ZONNEBLOEM BELTRUM
De jaarlijkse huis-aan-huis verkoop van loten in de laatste 2 weken van
juni zorgt voor een belangrijk financiële bijdrage voor het organiseren
van onze activiteiten en om zo af en toe iemand met een kleine attentie
te verrassen. Helaas kunnen we dit jaar niet langs de deur om loten te
verkopen. Wel is het mogelijk om nu online je loten te kopen bij de
Zonnebloem Beltrum Dat kan via deze link:
http5://www.zonnebloem.nl/loten/p/josébouwmeesters telefonisch bij
Anita Wallerbos 0544-48 74 30 en de komende zaterdagen in staan we
in ons kraampje bij de Coop om loten te verkopen. Als u geen loten
wilt, maar ons wel wilt steunen kan dat door een bedrag over te
boeken naar onze bankrekening: NL02 RABO 0105 5048 82 t.n.v.: De
Zonnebloem Beltrum onder vermelding van: Centen voor mooie
momenten. Wij willen iedereen bedanken die de Zonnebloem Beltrum
een warm hart toedraagt.
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St. Paulusparochie
OVERZICHT OVERIGE VIERINGEN
Elke zondag tot 1 september Eucharistieviering:
H. Calixtusbasiliek Groenlo om 09.30 uur.
St. Bonifatiuskerk Lichtenvoorde om 09.30 uur tot 1 juli en daarna
om 11.00 uur. U kunt de viering thuis meevieren via
kerkdienstgemist.nl: kies vestiging Groenlo of Lichtenvoorde.
Woord- en Communievieringen/gebedsvieringen zijn niet mogelijk tot
1 september.
❖ UITVAART
De mogelijkheid om in de kerken afscheid te nemen, is altijd gebleven
en zal ook nu in beperkte kring mogelijk blijven. Vooralsnog blijft dit
een Woord- en Gebedsviering.
❖ DOOP en HUWELIJK
Wat betreft toestemming voor doopsels en huwelijken stemmen we
data af op de toekomstige datum van de algemene opheffing van de
lockdown. Voor een persoonlijke afstemming kunt u altijd contact
opnemen met de pastores.
❖ EERSTE COMMUNIE VIERINGEN
Er is een noodplan 2020 gemaakt waarbij in kleine groepjes en in
aparte vieringen voor de zomervakantie de gelegenheid wordt geboden
om de Eerste Heilige Communie te ontvangen. Daarover zijn afspraken
gemaakt met de betrokkenen.
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❖ HEILIG VORMSEL
Aanmelden voor de nieuwe groep die het sacrament volgens planning
zal ontvangen op zaterdag 14 november 2020 kan tot uiterlijk
15 juli 2020.
❖ ZIEKENZALVING
Noodwachtdienst: 06 - 1901 7292
❖ KOREN
Nogmaals de koren mogen niet samenkomen voor repetitie noch in de
vieringen. Er wordt nog nader onderzoek gedaan naar de verhoogde
risico’s van zingen inzake coronabesmetting.
❖ BEREIKBAARHEID
Telefonische dagelijkse bereikbaarheid van het pastorale team blijft
ongewijzigd. U kunt eventueel inspreken, dan wordt u teruggebeld.
•Pastoor H.A.M. de Jong (06 - 1237 9793)
• Pastor R.E.C. den Hartog (06 - 5733 0330)
• Diaken C.G.J. Peters (06 - 5103 6579)
• Pastoraal werkster C.A.M. Roetgerink (06 - 2073 9564)
PAULUSDAG 28 JUNI AFGELAST
Begin februari begon al de voorbereiding van de jaarlijkse Paulusdag.
Dit jaar zouden we allemaal welkom zijn in het mooie Rekken. De lokale
voorbereidingsgroep onder leiding van Carolien Reinders en Maria
Karnebeek had al het nodige voorwerk verricht en kon de stuurgroep
Paulusdag een mooi programma presenteren. Maar de coronapandemie
laat ook hier haar bedroevende invloed gelden. De Paulusdag kan
vanwege alle beperkingen op 28 juni helaas niet doorgaan. Jammer
maar het is niet anders. Bedankt voorbereidingsgroep en stuurgroep!
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Namens het parochiebestuur, pastoor H.A.M. de Jong

Vaste Rubrieken
ONZE LIEVE VROUW TENHEMELOPNEMING BELTRUM
Bezoek- en postadres: Parochiecentrum, Achterom 2, 7156 ME Beltrum
Telefoon: 0544 – 48 21 11
E-mail: parochiebeltrum@hetnet.nl t.n.v. R.K. Locatieraad Beltrum
Bankrekening/IBAN: NL13 RABO 0105 5020 65
Website: stpaulusparochie.nl
Dan klikken op Beltrum
Facebook: www.facebook.com/paulusparochie
PAROCHIESECRETARIAAT LOCATIE BELTRUM
het parochiecentrum. Achterom 2 tel. (0544) 48 21 11
voor: - opgave misintenties (€ 7,50 incl. jaargedachtenis)
- voor in de volgende ECHO
uiterlijk t/m maandag 20 juli
- vragen en informatie
- aanmeldingen doop / huwelijk
- kerktelefoon
- ledenadministratie (voor alle vragen)
E-mail: parochiebeltrum@hetnet.nl
Openingstijden: maandagavond
19.00 – 20.00 uur op 20 jul, 17 aug.
donderdagochtend 10.30 – 11.30 uur
Vanaf 1 januari 2020 is het secretariaat op maandag 1 keer in de 4 weken
geopend.
AANLEVERING KOPIE VOOR DE ‘ECHO’:
voor de periode van
zaterdag 25 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020:
uiterlijk t/m zaterdag 18 juli 2020.
bij Marion ten Brinke, Westerhaar 10
- in brievenbus, wel duidelijk vermelden: ‘Kopie Echo’
- of per email hmdvtenbrinke@hotmail.com s.v.p. in ‘Word-document’
- deze dienen niet groter te zijn dan een A5 formaat.
AANLEVEREN KOPIE VOOR KERKELIJKE VIERINGEN:
na telefonische afspraak bij
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Lucy Spekschoor, Kleine Haar 2, Beltrum.
U kunt haar elke werkdag bellen tussen 18.00 en 19.00 uur
op telefoonnummer: 0544 – 48 20 51.
Emailadres: lucyspekschoor@gmail.com
AANLEVEREN KOPIE VOOR DRUKWERK:
bij ‘ ’t Achterummeke
Achterom 1 (rechts naast Pastor Scholten)
Brievenbus is aanwezig.
Emailadres: achterummeke@live.nl
PASTORALE ZORG:
In situaties van ziekenzalving/ziekenzegening of andere momenten waarbij u
een beroep wilt doen op urgente gees telijke zorg, kunt u bellen met:
telefoonnummer 06 – 190 17 292.
BIJ OVERLIJDEN:
Contact opnemen met:
- uitvaartverzorging Ventura DELA Groenlo, tel. (0544) 46 15 15
- GUV Uitvaartverzorging, tel. 0900 – 700 7000 (lokaal tarief)
Xandra, Tom en collega’s.
- Pauline van Veen Uitvaartbegeleiding Beltrum, tel. 06 – 18 19 50 23
- of een uitvaartcentrum naar uw keuze.
Wij bevelen aan dit te blijven doen en niet zelf een pastor te gaan bellen.
De uitvaartondernemingen zijn op de hoogte van de gang van zaken
aangaande de stappen die genomen moeten worden bij een overlijden.
CENTRAAL SECRETARIAAT ST. PAULUSPAROCHIE/ST.LUDGER
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
Bereikbaar:
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.00 uur
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
E-mail: secretariaat@stpaulusparochie.nl
Tel. 0544 – 46 46 63
PASTORAAL TEAM
H.A.M de Jong Pastoor 06 - 1237 9793
pastoordejong@stpaulusparochie.nl
R.E.C. den Hartog Pastor 06 - 5733 0330
pastor.den.hartog@gmail.com
C.G.J. Peters (Cor) Diaken c.peters@stpaulusparochie.nl
C. Roetgerink (Carla) Pastoraal werker 06 - 2073 9564
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pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com

HUISARTSENPOST OOST ACHTERHOEK
Op werkdagen tussen ’s avonds 17.00 uur en ’s morgens
08.00 uur en in het weekend kunt u het centrale nummer
van de Huisartsenpost Oost Achterhoek bereiken onder
telefoonnummer: 0900 – 500 – 9000 .
POLITIE GEMEENTE BERKELLAND
Inwoners van gemeente Berkelland kunnen op de
volgende manieren contact opnemen met de politie:
* Vrije inloop politiebureau van 10.00 – 12.00 uur
aan de Haarloseweg 2 – 01, 7271 BT te Borculo.
* Afspraak maken? 24 uur bereikbaar via tel. 0900 – 88 44.
* Voor het doen van aangifte eerst een afspraak maken.
* Aangifte kan ook via internet: www.Politie.nl .
SENSIRE THUISZORG
Team Borculo en omstreken is 24 uur per dag
bereikbaar op 0545-28 60 20. U kunt hier terecht
met al uw vragen over gezondheid, zorg en welzijn.
Wij ondersteunen mensen in alle levensfasen met
zorg die nodig is om gezond te zijn en te blijven.
BUURTZORG BORCULO – BELTRUM
We zijn een autonoom team. Voor verpleging en persoonlijke verzorging thuis
zijn we 24 uur per dag bereikbaar, tel. 06 832 111 90.
Team Voormekaar Beltrum
Telefoon: 0545 - 250 300
Hebt u hulp of ondersteuning nodig op het gebied van wonen, financiën, zorg
en welzijn of heeft u een idee voor uw buurt, dan kunt u terecht bij het team
Voormekaar Beltrum van de gemeente Berkelland.
Elke donderdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur zit er een medewerker van
Voormekaar in het Kulturhus of neemt u telefonisch contact met ons op.
MELDPUNT BELTRUM
Iedere maandag- en donderdagmorgen kunt u
mensen van Meldpunt Beltrum vinden in het
Kulturhûs. Kom langs voor een praatje, een kop koffie
of voor vraag en aanbod van hulp, of voor het
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reserveren van een rolstoel

Tel: 06 5709 7060

Open van 9.30 tot 11.30 uur.

meldpuntbeltrum@gmail.com

Inzoomen op onze vrijwilligers
In Beltrum zijn maar liefst zo’n vierhonderd vrijwilligers op een of
andere manier betrokken bij onze geloofsgemeenschap. Vaak zijn het
noeste werkers die achter de schermen veel werk verzetten.
Wie zijn die mensen en wat doen ze? Wij stellen ze aan u voor.

Een late felicitatie voor koninklijk gedecoreerden
Tijdens de jaarlijkse uitreiking van koninklijke onderscheidingen eind
april zijn ook onze medeparochianen Marietje Stegers-Te Focht en Jan
Pasman benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Door alle
aandacht voor het coronavirus is dit heugelijke feit wat
ondergesneeuwd. Bij deze willen we beide gedecoreerden alsnog van
harte feliciteren voor de terechte waardering voor hun inzet voor de
Beltrumse gemeenschap. Zowel Marietje als Jan hebben de
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onderscheiding, naast hun inzet op vele andere vlakken, mede verdiend
voor hun inzet en vrijwilligerswerk voor de Beltrumse
kerkgemeenschap. Nogmaals van harte proficiat met de koninklijke
onderscheiding als terechte blijk van waardering.
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